
www.alanba.com.kw كويتية ٭ يومية ٭ سياسية ٭ شاملة

أسسها
خالد يوسف
املرزوق
رحمه اهلل
في العام
1976

 

العم ناصر محمد الساير ومبارك ناصر الساير وفيصل بدر الساير ومساعد بدر الساير ومحمد ناصر الساير  
يتسلمون جوائز من هيسايوكي اينوي          )محمد خلوصي - هاني عبداهلل(

»مجموعة الساير 
القابضة« حتتفل 

مبرور 60 عامًا على 
5051تأسيسها 

إمهال اللجنة التشريعية أسبوعني إلجناز قانون هيئة أسواق املال.. و»املالية« شهراً إلحالة تقريرها إلى املجلس

الغامن: حل املجلس بأيد أمينة
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األمير وملك إسبانيا بحثا تعزيز العالقات الثنائية 
وتوسيع أطر التعاون بني البلدين

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد لدى استقباله ملك اسبانيا خوان كارلوس أمس
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مدحت فاخوري

أعلنت جلن����ة املناقصات 
املركزي����ة عن إلغ����اء مناقصة 
مستش����فى اجله����راء اجلديد، 
عبر موقعها االلكتروني أمس 
وإعادة طرح املشروع عن طريق 
املمارسة بني الشركات السبع 
املناقصة  التي اشترت وثائق 
على أن تقدم األسعار مبقر جلنة 
املناقصات املركزية. يذكر ان هذه 
هي املرة الثانية إللغاء املناقصة، 
وتعود امل����رة األولى بعد فوز 
شركة برهان الدولية لإلنشاءات 
باملناقصة بقيمة 1.3 مليار دوالر 
ولكن مت إلغ����اء املناقصة بعد 
أن تأخرت الش����ركة في تقدمي 
إعادة  كفالة اإلجناز وقد متت 
طرح املناقصة في يناير املاضي 
لتلغى للم����رة الثانية ويطرح 

العقد عبر »املمارسة«.

إلغاء مناقصة 
مستشفى اجلهراء

 سامح عبدالحفيظ ـ سلطان العبدان 
 بدر السهيل ـ خالد الجفيل

أكد رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن أن حل 
مجلس األمة بيد أمينة، وهي يد صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد، وهذا هو شعور غالبية 

النواب، وال يخيفهم شائعة حل البرملان.
وأمس، طلبت احلكومة حتويل جلسة املجلس 
العادية الى سرية، حيث قال سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ جابر املبارك »إنه من الواجب اطالع 
النواب على ما لدي من حقيقة حول الشريط«، 
ثم قام الرئيس الغامن بإلق���اء بيان عقب عودة 
اجللسة علنية شرح من خالله بشكل موجز ما 

دار خالل »السرية«.
وخالل اجللسة، أمهل املجلس اللجنة التشريعية 

أسبوعني لالنتهاء من تعديالت قانون هيئة أسواق 
املال على ان حتيل القان���ون للجنة املالية التي 
أمهلت هي األخرى شهرا واحدا إلجناز تقريرها 

عن املوضوع وإحالته الى املجلس.
وكلف املجلس اللجنة اإلسكانية بتقدمي تقريرها 
عن إلغاء قانون تأسيس شركات محطات القوى 
الكهربائية، باإلضافة ال���ى متديد تكليف جلنة 
املوارد البشرية بدراسة مقترحات مكافأة نهاية 
اخلدمة وتوحيد س���لم الرواتب الى نهاية دور 

االنعقاد.
وكان وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء 
د.عل���ي العمير نفى تهدي���د احلكومة للمجلس 
باحلل في ح���ال إقرار عالوة األوالد وزيادة بدل 

اإليجار.
التفاصيل ص14 - 16 ٭

)هاني الشمري( سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر املبارك بعد حتويل اجللسة إلى علنية ويبدو الشيخ صباح اخلالد  

فرج ناصر 

أكد مصدر مسؤول بوزارة األشغال ان الوزارة 
ستقوم بترسية مش����روع وصلة الدوحة التابع 
ملشروع جس����ر الشيخ جابر األحمد قريبا وذلك 
بالتنسيق مع جلنة املناقصات املركزية وديوان 
احملاسبة.  وأضاف ان كلفة مشروع وصلة الدوحة 
تبلغ حوالي 248 ملي����ون دينار تتضمن جميع 

األعمال املزمع تنفيذها في هذا املشروع  وقال ان 
هناك 6 شركات تقدمت بعطاءاتها الى وزارة األشغال 
وجلنة املناقصات املركزية لتنفيذ هذا املشروع. 
واشار املصدر الى ان املشروع يشتمل على مسار 
وصلة الدوحة على جسر بحري وطريق بطول 13 
كيلومترا ويبدأ من نقطة التقاطع الرئيسية قريبا 
من منطقة الش����ويخ عبورا بجون الكويت غربا 

مرورا بجزيرة ام النمل وحتى الدوحة.

ً ترسية وصلة الدوحة بجسر الشيخ جابر قريبا
اقتصاد

محليات

رياضة

»البترول الوطنية« 
تستثمر 35 مليار دوالر 

 خالل 5 سنوات.. 
و»نفط الكويت« ترسي 
مشروع النفط الثقيل 

بـ 1.2 مليار دينار العام 
احلالي

»الكهرباء«: مكتب مركزي 
في كل محافظة ملتابعة 

إجراءات إيصال التيار

قبول أبناء املعلمني 
البدون في مدارس

 التعليم العام

»املركز«: 12%  منوًا 
متوقعًا ألرباح الشركات 

الكويتية  في 2014

إستراتيجية عمل قوة جمع السالح ضبط التجار 
بالتلبس وقوة املطلوبني ضبطت 4 منهم مواطنان

اإلفراج عن املخطوفني الكويتيني الثالثة
بعد دفع الفدية.. ويصلون البالد خالل يومني

موسى أبو طفرة

علمت »األنب���اء« ان املفاوضات في إنهاء 
عملية خطف املواطنني الثالثة في تركيا انتهت 
باإلفراج عنهم بعد دف���ع الفدية، حيث أكدت 
مصادر في وزارة اخلارجية جناح املفاوضات 

التي تكللت بإنهاء األزمة، حيث توقعت املصادر 
وصول املخطوفني خالل اليومني املقبلني بعد 
االنتهاء من عدد من اإلجراءات الروتينية األمنية 
املعمول بها في تركيا، مشيدا بالتنسيق األمني 
للوفد الكويتي الذي تابع عملية إنهاء املباحثات 

مع اخلاطفني.

أمير زكي

كشف مصدر أمني ان نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد اخلالد طلب 
من مديريات األمن عبر وكيل وزارة الداخلية 
لش���ؤون األمن العام اللواء محمود الدوسري 
التش���دد حيال جميع األعراس وإلزام املعرس 
ووالده بتوقيع تعهد بعدم إطالق النار في تفعيل 
لقرارات سابقة، وقال املصدر ان التعليمات التي 

نقلها وكيل وزارة الداخلية لقطاع األمن اجلنائي 
الفريق سليمان الفهد بشأن قوة مالحقة األسلحة 
تضمنت ان تقوم هذه الفرقة بدور مش���ابه ملا 
تقوه به اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اي ان 
تتبع أس���لوب البيع الستدراج جتار السالح، 
على صعيد آخر، ألقت قوة مالحقة املطلوبني 
أمس القبض على 4 مطلوبني ألحكام قضائية 
بواقع مواطنني ووافدين يوم أمس وتراوحت 
األحكام لألشخاص ال� 4 ما بني 6 أعوام وعام.
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الشيخ صباح الناصر في ذمة اهلل
نعى الديوان األميري أمس 
املغفور له، بإذن اهلل تعالى، 
الشيخ صباح ناصر السعود 
الصباح ع����ن عمر يناهز 64 
عاما، وسيوارى جثمانه الثرى 
في التاسعة من صباح اليوم 
األربعاء. واملغفور له بإذن اهلل 
تعالى الشيخ صباح الناصر 
وكيل وزارة الدفاع األسبق كان 
أحد أسود املقاومة إبان االحتالل 
العراقي للكويت، ويعد شيخ 
الكويتيني، حيث  املخترعني 

حاز أكبر عدد من ش����هادات براءات االختراع والتي تربو على 
ال� 15 براءة. بدأ مش����واره الدراسي في الهندسة املعمارية من 
خالل الدراسة في الواليات املتحدة األميركية، ولم ينته طموحه 
الدراسي عند حد معني، وانتقل بعد ذلك الى املنشآت العسكرية، 
حيث استطاع ان ينقلها من ادارة صغيرة تضم 12 موظفا الى 
7 إدارات تضم اكثر من 500 موظف ليصل به املطاف الى شغل 
منصب وكيل مساعد، وبعد ذلك مت اختياره وكيال لوزارة الدفاع 
في تتويج ملسيرته بالعمل احلكومي ليختار بعد ذلك التقاعد 

والتفرغ لالختراعات والتصاميم الهندسية.
رحم اهلل فقيد الكويت الشيخ صباح الناصر وأسكنه فسيح 
جناته. وان »األنباء« التي آملها املصاب لتدعو اهلل عز وجل ان 

يلهم آل الصباح الكرام الصبر والسلوان.
وإنا هلل وإنا إليه راجعون.

املغفور له بإذن اهلل الشيخ صباح الناصر

 الرجال: ديوان السعود الصباح ـ الساملية شارع سالم املبارك
 ـ هاتف: 25710631.

 النساء: منزل املرحوم الشيخ ناصر السعود الصباح ـ الساملية 
ـ شارع اخلليج العربي ـ هاتف: 25710274.

عنوان العزاء
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أنظار العالم تتجه الليلة 
نحو »كالسيكو  األرض« 

في نهائي كأس ملك إسبانيا

ً
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